
ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

1 ว 001 นายชรินทร์  บานช่ืน ชมรมเพาะกายจงัหวดัยะลา ค่าย 11 ธ.ค. 30 133/50  ม.10  ถ.ผงัเมือง 2 (073) 243868
ต.สะเตง็นอก  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000

085-0779752
2 ว 002 นายวชัระ  หนูรามญั พารากอนยมิ พทัยา ค่าย 23 มิ.ย. 47 416 ริมหาดจอมเทียนคอนโด A1 ชั้น3 หอ้ง 9 (053) 824580

ม.12 ถ.เลียบหาดจอมเทียน  ต.หนองปรือ  084-0137226
 อ.บางละมงุ  จ.ชลบรีุ 20260

3 ว 003 นายกอบกู ้ยศสมศรี STRONG GYM & FITNESS ค่าย 19 ต.ค. 49 825/15-16 ถ.พรานนก แขวงบา้นช่างหล่อ (02) 8489898
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 089-8912793

4 ว 004 นายขจร  พรมวิเศษ ฟิตเนสโซน ค่าย 25 ก.ย. 50 25/170 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม 086-0014769
เขตบึงกุ่ม  กทม.  10320

5 ว 005 นายส าเริง   ไชยศรี ค่ายสมาร์ทยมิ   ภูเก็ต ค่าย 18 พ.ค 51 42-46 ถ.ชนะเจริญ  แขวงตลาดใหญ่ 081-9580260
อ.เมือง  จ. ภูเก็ต 83000

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail



ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

6 ว 006 นายภูมิวรินทร์ ชุณทะวงษว์ริศ MuscletechThailand ค่าย 30 เม.ย. 56 254/35 ซ.เจิมบญุ ถ.ริมคลองประปา 089-165-5554
(มสัเคิลเทคไทยแลนด์) แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800

7 ว 007 น.ส.วรธนัยญ์า  ธนาภสัร์เจริญ BP MUSCLE ค่าย 8 ส.ค. 57 22 ซ.โรงเรียนราชประสงควิ์ทยา 02-2454244
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 02-5124355

086-4054680
8 ว 008 น.ส.อญัรินทร์  เดชะพงษศิ์ลษ์ NARLABS TEAM ค่าย 8 ส.ค. 57 254/34  ถ.ประชาช่ืน 089-1556666

แขวงประชาช่ืน  เขตบางช่ือ
กทม. 10800

9 ว 009 น.ส.นิตยา  สนธิเพชร์ Mutant & Trec ค่าย 24 ก.ย. 57 34/186 ซ.ประชาอุทิศ 11 02-928-3103-4
 Nutrition Thailand ถ.ประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง 02-928-3105

เขตดอนเมือง กทม. 10210
10 ว 010 นายวสภา  ตติยคมชิต อลัตร้าโปร ( Ultrapro ) ค่าย 2 ก.พ. 58 3950/27  ลาดพร้าว 148/1  084-147-2694

 ถ.ลาดพร้าว  แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ  กทม.  10240



ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

11 ว 011 นายสุรเกียรติ  ตนัติวรศรี  บจก. ธีชาสปอร์ตเพล็กซ์ (ธีชายมิ) ค่าย 15 พ.ค. 58 papakieng@hotmail.com136/24  ม.17  ถ.สวนผกั 02-885-0088
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวฒันา
กทม.  10170

12 ว 012 นางนทัธมน  เบญจธนปรีชา FORCE  CLUB ค่าย 15 พ.ค. 58 99/52-54  ม.11  ถ.พทุธมณฑลสาย 4 02-813-1441
ต.ออ้มนอ้ย  อ.กระทุม่แบน  จ.สมทุรสาคร 087-528-7004
74130

13 ว 013 นายอาทิตย ์ อภินนัท์ M  V  P team ค่าย 15 พ.ค. 58 23/94  ม. 6  ต.บา้นสวน  อ.เมือง 086-335-4344
จ.ชลบรีุ  20000

14   ว 014 นายวชิระ บญุน าศิริจิต THE FITNESS &YOGA ฟิตเนส 15 ธ.ค. 58 fon.rainie15@gmail.com57/110 ม.2 ถ.งามวงศว์าน  081-9435800
ต าบลบางเขน    อ  าเภอเมือง
 จ.นนทบรีุ 11000

15   ว 015 นายศิริอนนัต ์วิสุทธิวฒัน์ SIRI A-NAN GYM (ศิริอนนัตย์มิ) ค่าย 15 ธ.ค 58  10/28   ม.5 ต.บางละมงุ 033-036232
 อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150

mailto:papakieng@hotmail.com
mailto:fon.rainie15@gmail.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

16    ว 016 นายวนัชยั แสงสุริยฤทธ์ิ Powenmass Gold Gym&Fitness ค่าย 15 Dec 58 1 ซ.สาธุประดิษฐ์ 9  ถ.สาธุประดิษฐ์ 02-0056003
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กทม.10120

17    ว  017 นายสุรพงษ ์ประชาอภิชยั Muscle Zone Gym ค่าย 15 ธ.ค 58 bodybuildpui@gmail.comบอ่น ้ามนัพลาซ่า เลขท่ี 78 089-1565154
ถ.พทุธมณฑลสาย2  แขวงทวีวฒันา
 เขตทวีวฒันา กทม.10170

18   ว 018 นายอคัรพล ศรีประภา The Empire Sports Center ค่าย 15 ม.ค. 59 miniter_m@hotmail.com98  ซ.เจริญกรุง 39  แขวงส่ีพระยา  084-1176719
เขตบางรัก  กทม.  10500

19    ว 019 ดร.อดิศร วิทยกุล อลัเบิร์ต แอนดรู ยมิ ค่าย 15 ม.ค. 59 albert_andrew_gym@hotmail.com349/1 ซ.พิบลูอุปถมัภ ์ถ.ลาดพร้าว 48 081-7014000
แขวงสามเสน เขตหวัยขวาง กทม. 10310

20    ว 020 นายภูริทติั ฤทธิศร บาร์เบลยมิ ค่าย 15 ม.ค. 59 Puritat.song@gmail.com199/9 ม.8 ห้องA26/G24 ถ.เพชรเกษม 083-0563649
ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
73160

mailto:bodybuildpui@gmail.com
mailto:miniter_m@hotmail.com
mailto:albert_andrew_gym@hotmail.com
mailto:Puritat.song@gmail.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

21    ว 021 นายสิทธิเดช วชัรธรรม พละมงคลยมิ ค่าย 15 ม.ค. 59 Tvi211bg@gmail.com 4/169 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง 081-8724170
จ.ตาก 63000

22    ว 022 นายแสวง ปานะโปย ปานะโปย ยมิ ค่าย 15 ม.ค. 59 13 ซ.ศูนยวิ์จยั ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ 091-261824
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม.10310

23    ว 023 นายกวี สุขแสนไกรศร SIAMWHEY (สยามเวย)์ ค่าย 15 ม.ค. 59 Kevin@siamwhey.com 86/1 อาคารไทยวีรวฒัน์ชั้น 9 085-4880420
ถ.กรุงธนบรีุ แขวงบางล าภูล่าง
เขตคลองสาน กทม. 10600

24    ว 024 นายธนัยป์วฒัน์ เดชภูวดลวิทิต Act Life Team ค่าย 15 ม.ค. 59 Pent.1@hotmail.com 99/667 ม.8 ซ.4/13  ถ.เตม็รักพฒันา 02-5975749
แขวงบางรักพฒันา เขตบางบวัทอง
จ.นนทบรีุ 11110

25    ว 025 นายวิชิต สิงห์ทอง 44 Focus Gym ค่าย 15 ม.ค. 59 117 ถ.จนัทร์ แขวงวดัพระยาไกร 094-7674394
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

mailto:Kevin@siamwhey.com
mailto:Pent.1@hotmail.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

26    ว 026 นายอ านาจ  วงษอิ์นทร์จนัทร์ NJ Fitness ค่าย 15 ม.ค. 59 s.abobo83@gmail.com 158 ม.7 ซ.ภกัโพธ์ิ ถ.บา้นกอก ต.บา้นเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

27   ว 027 นายไพบลูย ์เพชรวิโรจน์ชยั เพาะกายทา่ดินแดงยมิ ค่าย 15 มี.ค. 59 boymangja@gmail.com587 ซ.16 ถ.ทา่ดินแดง  แขวงคลองสาน 0-24378928
 เขตคลองสาน กทม. 10600

28   ว 028  นายภูธิต วริศชยัสุข NORTH FITNESS ค่าย 17 ส.ค. 59 Puthit11@gmail.com 58/5 ม.5 ซ.สุขสวสัด์ิ 14 0-24689898
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.
10150

29   ว 029 ร.อ.ชุณห์ไกรพิชญ ์พลูสยม SPARTANZ GYM ค่าย 17 ส.ค. 59 14/6 ถ.เทศบาล5 ต.ปากเพรียว 094-5151655
อ.เมือง จ.สระบรีุ 18000

30   ว 030 สุติกา เซนเทโน่ THE HAMMER GYM ค่าย 17 ส.ค. 59 Sutika_c@yahoo.com 399/2 ม.3 ถ.เกา้กิโล ต.สุรศกัด์ิ 085-1704108
อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110

mailto:s.abobo83@gmail.com
mailto:boymangja@gmail.com
mailto:Puthit11@gmail.com
mailto:Sutika_c@yahoo.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

31   ว 031 นายภาดล มานะวิทยาการ HERCULES GYM ค่าย 17 ส.ค. 59 thebestshop2012@hotmail.com84/88  ม.10  ซ.บางมว่ง-บางคูลดั 6/2 096-3391312
ต.บางมว่ง  อ.บางใหญ่  จ.นนทบรีุ 
11140

32   ว 032 นายภวิศวร์ศกัด์ิ อาจวิชยั Big  Daddy  Gym @Nakhonphanom ค่าย 17 ส.ค. 59 Chalan_obb@hotmail.com71/6 ซ.ศิริสวสัด์ิ ถ.สว่างนคร ต.ในเมือง 088-7188808
อ.เมือง จ.นครพนม 48000

33   ว 033 น.ส.บรรจง  เขียวไพฑูรย์ MFL  WHEY  PROTEIN ค่าย 30 ก.ค. 60 MFL  WHEY  PROTEIN@gmail.com254/35 ถ.ริมคลองประปา  แขวงบางซ่ือ 092-5451456
เขตบางซ่ือ  กทม.  10800

34   ว 034 นายพีรพงศ ์ กิตติปัญญพฒัน์ HUMAN  STRONE ค่าย 30 ก.ค. 60 teasenglooag@gmail.com405  ถ.ประชาสรรค ์ ต.หนา้เมือง  อ.เมือง 061-7892562
จ.ฉะเชิงทรา  24000

35   ว 035 น.ส.ปิยาภา  โรจน์วณิช Duckie  Gym ค่าย 30 ก.ค. 60 darkyves@gmail.com 304/1213  ซ.พหลโยธิน 49/1 แยก 8                 080-5518555
ถ.พหลโยธิน  แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัส่ี  กทม.  10210

mailto:thebestshop2012@hotmail.com
mailto:Chalan_obb@hotmail.com
mailto:teasenglooag@gmail.com
mailto:darkyves@gmail.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

36   ว 036 นายไพศาล  ขวญัมา Check In Fitness & Gym ค่าย 30 ก.ค. 60 oat_chiolloot@hotmail.com54/73  ถ.ตดัใหมพ่ระเทพ   แขวงบางพรหม      086-4164903
เขตตล่ิงชนั   กทม.  10170

37   ว 037 นายเอกริน  นิลเศรษฐี SMASH  GYM ค่าย 30 ก.ค. 60 smashgym@hotmail.com282  ถ.ประเสริฐมนูกิจ  แขวงจระเขบ้วั                      093-1584870
เขตลาดพร้าว  กทม.  10230

38   ว 038 นายไพศาล  อิงคธ์เนศ V  HEALTH  GYM ค่าย 30 ก.ค. 60 paisan@vhealth360.co.th428  ซ.เอกมยั 26  ถ.สุขมุวิท  02-7150630
แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กทม. 
10110

39   ว 039 น.ส.เทพินทร์  ปงเป็งกาศ MAXIMUM GYM & FITNESS ค่าย 30 ก.ค. 60 MAXIMUM GYM  FITNESS2@hotmail.com23-28  ถ.เพชรเกษม  ต.ออ้มนอ้ย  099-1181120
อ.กระทุม่แบน  จ.สมทุรสาคร  74130

40   ว 040 นายสุธีพงษ ์ ยลปราโมทยส์กุล M-SOCIETY FITNESS ค่าย 30 ก.ค. 60 MSOCIETY FITNESS2015@hotmail.com 282  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง 043-324322
KHONKAEN จ.ขอนแก่น  40000 089-7153315

mailto:oat_chiolloot@hotmail.com
mailto:smashgym@hotmail.com
mailto:paisan@vhealth360.co.th


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

41   ว 041 นายสุกิจ  พาราสรรเสริญ Strong  Heat  Gym ค่าย 30 ก.ค. 60 96  ซ.เทิดราชนั 35  ถ.เทิดราชนั 080-7798899
แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  กทม.  10210

42   ว 042 นายวรกร  วงศกรเมือง ฟิตเนสโตนยมิ ค่าย 30 ก.ค. 60 fitstone@gmail.com 398/2 เลขท่ี S201 S203 S204  064-2247999
ซ.รามค าแหง 53  ถ.รามค าแหง 
แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กทม. 10310

43   ว 043 นายอนุชา  การสมจิตร์ 360  ONGSA  FITNESS  GYM ค่าย 30 ก.ค. 60 bigza_anucha@hotmail.com55/8 , 55/9  ถ.กลัปพฤษ ์ แขวงบางขนุเทียน  02-0443112
เขตจอมทอง  กทม.  10150

44   ว 044 นายอติชาต  มะระโชติสกุล The  One  Fitness  Sisaket ค่าย 30 ก.ค. 60 aoaror-sotthinee@hotmail.com331 / 15  ม.8  ถ.ขขุนัธ์  ต.หนองครก  088-1305464
อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000

45   ว 045 นายราชนั  เสาเวียง ราชนัยมิ (RACHAN GYM) ค่าย 30 ก.ค. 60 rachangym@gmail.com125 อาคารศูนยก์ารคา้พาตา้ป่ินเกลา้  ชั้น 3 085-0106969
ถ.สมเด็จพระป่ินเกลา้  แขวงบางยีข่นั                 
เขตบางพลดั  กทม.  10700

mailto:fitstone@gmail.com
mailto:bigza_anucha@hotmail.com
mailto:aoaror-sotthinee@hotmail.com
mailto:rachangym@gmail.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

46   ว 056 น.ส.พชัรินทร์  บญุสูง ONE  MORE  GYM  (วนั มอร์ ยมิ) ค่าย 30 ก.ค. 60 noononemoregym@gmail.com37/10  ถ.สุขประยรู  ต.พนสันิคม  081-8630424
 อ.พนสันิคม  จ.ชลบรีุ  20140 083-8008805

47   ว 047 นายภาคิน  ภูบดีอคัคเดช คนเหล็กยมิ ค่าย 30 ก.ค. 60 phadchayapond@gmail.com375  ม.13  ถ.เล่ียงมือ  ต.ธาตุเชิงชุม 098-2259399
อ.ในเมือง  จ.สกลนคร 47000

48 ว 048 น.ส.นิตยา ผลเพ่ิม Line fitness ค่าย 24 พ.ค. 61 5/1 - 5/4 ถ.ศศิบตุร ต.ในเวียง อ.เมือง 086-9115588
จ.แพร่ 54000

49 ว 049 นายทศวฒัน์ หอมแก่นจนัทร์ ฟักมสัเซ่ิล ค่าย 24 พ.ค. 61 auteacher511@gmail.coom158/1 ซ.7  ถ.สุขสวสัด์ิ  ต.พระบาท  อ.เมือง 095-2941955
จ.ล าปาง  52000

50 ว 050 นายธีรชยั ลญัจกรสิริพนัธ์ุ ดารินทร์พลูแอนดฟิ์ตเนส ค่าย 24 พ.ค. 61 virusmonkey@gmail.com1/1  ซ.ริมคลองสมถวิล 31 081-3911654
ถ.ริมคลองสมถวิล  ต.ตลาด  อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม  44000

mailto:noononemoregym@gmail.com
mailto:phadchayapond@gmail.com
mailto:auteacher511@gmail.coom
mailto:virusmonkey@gmail.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

51 ว 051 นายไกรสิทธ์ิ พิศิษฐวานิช Switch On Gym (สวิตช ์ออน ยมิ) ค่าย 24 พ.ค. 61 bbbossjtr@gmail.com 545  ม. 2  ต.บา้นเกาะ  อ.เมือง 091-4196663
จ.นครราชสีมา  30000

52 ว 052 นายเมธา สุวรรณภูมิ Extreme  Gym  &  Fitness ค่าย 24 พ.ค. 61 miraclegiaz@hotmail.com12/65-66  ซ.13 เจษฎาบดินทร์ 055-411618
ถ. เจษฎาบดินทร์  ต.ทา่อิฐ  อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ ์ 53000

53 ว 053 นายธนน รัตนสงวน THE  HULK  GYM ค่าย 24 พ.ค. 61 gikeperfect@hotmail.com160 ม.11  ถ.หนัคา-บา้นไร่  ต.หนัคา  081-3553108
อ.หนัคา  จ.ชยันาท  17130

54 ว 054 นายกิตตินนัท ์สายศิลา The  jym  fitness ค่าย 24 พ.ค. 61 thejymfitness@hotmail.com91/107-109 ม.9  ซ.ดิไอยรา แกรนเด 062-2030100
ถ.เทพกุญชร  ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง
จ.ปทมุธานี  12120

55 ว 055 น.ส.น ้าฝน เสวีวลัลภ POWERBLAST  GYM ค่าย 24 พ.ค. 61 numfonsrain@gmail.com201/ข  ม.1  ถ.เทพารักษ ์ ต.บางเสาธง 087-6195555
อ.บางเสาธง  จ.สมทุรปราการ  10540 099-7937702

mailto:bbbossjtr@gmail.com
mailto:miraclegiaz@hotmail.com
mailto:gikeperfect@hotmail.com
mailto:thejymfitness@hotmail.com
mailto:numfonsrain@gmail.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail

56 ว 056 น.ส.ผอ่งใส สุขโข VEGAS GYM   เวกสัยมิ ค่าย 24 พ.ค. 61 582  ถ.จรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้ 085-9359655
เขตบางพลดั  กทม.  10700

57 ว 057 นายจีระชยั วชิรรัตนวงศ ์ เพชรยนิดี ค่าย 24 พ.ค. 61 petchyindeekingdom@gmail.com36/36  ซ.จรัญสนิทวงศ ์34  ถ.จรัญสนิทวงศ์ 02-8861114
แขวงอรุณอมัรินทร์  เขตบางกอกนอ้ย
กทม.  10700

58 ว 058 นายธเนศ ธรรมจารี Muscle  Bear ค่าย 24 พ.ค. 61 darika1807@gmail.com22/57 ต.ทบัมา  อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 087-5666226
 by  Universe  Gym  Rayong

59 ว 059 ว่าท่ี ร.ต. ชานุ  มณัยานนท์ Peak  Point  Gym ค่าย 24 พ.ค. 61 peakpointperformance@gmail.com136/32  ม.2  ต.บา้นกลาง  อ.เมือง 097-2454964
 จ.ปทมุธานี  12000

60 ว 060 นายกฤษดา ศรีภูริจรรยา SIX  PACK  GORILLAS ค่าย 24 พ.ค. 61 7  ซ.กรุงเทพกรีฑา 7  ถ.กรุงเทพกรีฑา 096-6463962
แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กทม.  10240

mailto:petchyindeekingdom@gmail.com
mailto:darika1807@gmail.com
mailto:peakpointperformance@gmail.com


ประเภทค่าย              ค่าย / สโมสร  แบบวสิามญั
      

         

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

ท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

  จ  านวน       60      ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mail


